
Generalforsamling 29. marts 2017 

VALG AF DIRIGENT 

Bestyrelsen havde valgt at pege på Advokat Palle Andersen, med den tilspidsede situation i bestyrelsen som 

begrundelse Der blev ikke foreslået andre. 

Palle Andersen takkede for valget, konstaterede at indkaldelsen til årets generalforsamling var lovlig 

indkaldt og gave derefter ordet til formanden, som fremlagde bestyrelsens beretning. 

 

BESTYRELSESNS BERETNING 

Formanden aflagde beretningen og ved beretningen om boringen på Bukkerupgård kom der mange 

spørgsmål frem. Disse blev besluttet at tage under indkomne forslag. 

Beretningen blev godkendt og gav ikke grund til yderligere spørgsmål. 

 

DET REVIDEREDE REGNSKAB OG BUDGET FOR 2017 

Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Budgettet blev gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål. 

 

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 

Dannie Rise og Brian Nielsen havde fremsendt et forslag til bestyrelsen, til behandling på 

generalforsamlingen. Dette forslag omhandlede i korte træk klagen vedrørende egen vandboring på 

Bukkerupgård. Bestyrelsen havde vurderet at dette forslag ikke havde sin berettigelse på 

generalforsamlingen, da klagen var trukket tilbage i Natur- og miljøklagenævnte og altså ikke længere var 

aktuelt. Der blev fra Dannie´s side insisteret på få lov til at omdele forslaget, ved generalforsamlingen, og 

denne blev suspenderet i 15 min, så der var tid til at gennemlæse det lange forslag. Brian opfordrede til at 

bakke op om forslaget. Hanne Palle fortalte om hendes oplevelse af sagen, som var noget forskellig fra det 

Dannie kunne fortælle, og hun var rystet over at når man sidder i en bestyrelse, at man så ikke bakker op 

om den flertals-beslutning der er blevet truffet. Det blev besluttet i bestyrelsen at indsende klagen, derfor 

så bestyrelsen ikke nogen grund til at det var generalforsamlingen der skulle stemmer om, om klagen skulle 

frafaldes. Klagen kunne kun frafaldes ved brug af vandværkets nem-id, og dette nægtede Dannie i første 

omgang at udlevere. Klagen blev derfor først frafaldet søndag en 26. marts 2017 om aftenen. 

Der blev efterfølgende lavet en afstemning om forslaget, denne afstemning var dog KUN for at give den 

kommende bestyrelse en tilkendegivelse af generalforsamlingens mening. Afstemningen får ingen 

indflydelse på den allerede foretaget tilbagekaldelse af klagen. 

 

Der blev stemt om følgende: 

1. Soderup Vandværk fastholder klagen 

2. Soderup Vandværk trækker klagen tilbage og tillader Bukkerupgård, at de etablerer egen boring. 

Der blev optalt 25 stemmesedler og 18 stemte for punkt 1 og 7 stemte for punkt 2 

 

Generalforsamlingen gav udtryk for bekymring omkring manglende information om sagen, og undrede sig 

meget over at det var nødvendigt med en advokat som dirigent. Derudover var der efter lang drøftelse 

stadig tvivl fra generalforsamlingen om hvad det kommer til at koste den enkelte andelshaver. 



 

VALG TIL BESTYRELSEN 

Da Dannie Rise og Brian Nielsen havde valgt at trække sig øjeblikkeligt fra bestyrelsen, søndag eftermiddag 

den 26. marts 17, var der 4 mandater der skulle vælges til bestyrelsen, da både Hanne Palle og Karsten 

Andersen var på valg. Derudover skulle der også findes 1 suppleant. 

 

Følgende ønskede valg: 

 

 Hanne Palle 

 Karsten Andersen 

 Dennis Pedersen 

 Jørn Arrild 

 Ebbe Kring 

 Morten Sonne 

 Gert Jørgensen  

 Nick Cordney (dog kun hvis der manglede kandidater, derfor nævnte bestyrelsen ham ikke) 

 

Følgende blev valgt: 

  

 Morten Sonne 

 Hanne Palle 

 Dennis Pedersen 

 Jørn Arrild 

 Suppleant: Gert Jørgensen 

 

Den valgte bestyrelse + Michael Wacker-Larsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde. 

Den nye bestyrelse fik 2 mdr. til at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling, med det primære 

formål at foretage genvalg på de 4 mandter. 

 

VALG AF REVISORER  

Lars Palle og Torben Maxsø blev genvalgt som revisorer. 

 

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

Holbæk den, 

 

Advokat, Palle Andersen 

 

 

Referent: Lisbeth Wacker-Larsen 


